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TRÁFICO DE PESSOAS 
O QUE PRECISAMOS SABER

     O TRÁFICO DE PESSOAS é um crime silencioso, 
velado e ainda invisível a boa parte da sociedade

 O Tráfico de Pessoas é a terceira atividade mais lucrativa 
do mundo.

 Cerca de 2,5 milhões de vítimas
 Movimenta aproximadamente US$ 32 bilhões
 - Possui múltiplas finalidades e todas com violação de 

direitos.
 A cada 3 vítimas, 2 são mulheres e meninas



Finalidades

 - Tráfico de Pessoas para Exploração Sexual, servidão 
doméstica e casamento servil

     Principais vítimas: mulheres, Trans, Travestis, crianças e 
adolescentes.

 - Tráfico de Pessoas para Exploração do Trabalho – 
Trabalho forçado, servidão por dívida, escravatura ou análogo 
ao de    escravo Ex: Indústria textil 

    Principais vítimas: homens e mulheres ente 18 a 44 anos

     - Tráfico de Pessoas para Adoção Ilegal 0 a 8 anosTráfico de Pessoas para Adoção Ilegal 0 a 8 anos

 - Tráfico de Pessoas para Remoção de Órgãos
    Não sistematizado
 *  Fonte: Secretaria Nacional de Justiça



Política Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas

• Eixo Preventivo: Medidas que visam o 
estabelecimento de Políticas Públicas 

• Eixo Repressivo: O primeiro aspecto é adequação 
da legislação.

• Eixo Relacionado com a Assistência às Vítimas: 
Reinserção social e “recuperação” de traumas. 

Ações prioritárias: assistência jurídica,

social e de saúde.



Como se Tipifica o Tráfico de Pessoas?   

Como se tipifica o Tráfico de Pessoas? 
 
Como se tipifica o Tráfico de Pessoas? 
 
Como se tipifica o Tráfico de Pessoas? 
 



 O artigo 3º do Protocolo de Palermo estabelece que o Tráfico de 
Pessoas se constitui com três elementos

1. O ato; - recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento de pessoas 

2. O meio; ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, 
o rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade 

3. A finalidade de exploração; exploração da prostituição ou 
outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços 
forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos Para que se caracterize o 
Tráfico de Pessoas é fundamental que haja combinação de 
pelo menos um ato, um meio e uma finalidade. 

ELEMENTOS PARA A DEFINIÇÃO DO TRÁFICO DE 
PESSOAS



O consentimento se caracteriza quando a 
vítima permite ou aceita o que é proposto 
pelo raptor antes ou durante o tráfico. 

O Artigo 3º do Protocolo de Parlermo:
“b) O consentimento dado pela vítima de tráfico de pessoas tendo em 

vista qualquer tipo de exploração descrito na alínea a) do presente 
Artigo será considerado irrelevante se tiver sido utilizado qualquer 
um dos meios referidos na alínea a);”

O Consentimento



ATENÇÃO!!!!



                  INDUSTRIA TEXTIL





Semana de Enfrentamento ao Tráfico de 
Pessoas – 2017

• O dia 30 de julho é o Dia Mundial de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; 
vários países se mobilizam por meio da 
Campanha Coração Azul, lançada em 2013 
pelo Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC-ONU). No 
Brasil, será marcada pela 4ª Semana de 
Mobilização - de 24 a 30 de julho de 2017. 

•      



EDIÇÕES ANTERIORES - CAMPANHA 
MUNDIAL - CORAÇÃO AZUL 





 



MONUMENTOS PÚBLICOS 



Cleverson Pacheco  
CAFÉ 



CONVITE





 Link Ministério da justiça:Link Ministério da justiça:
www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/ 

campanhas/campanhas

 Link Secretaria de Justiça Trabalho e Direitos 
Humanos:

 www.justica.pr.gov.brwww.justica.pr.gov.br

 Link Departamento de Direitos Humanos-Seju: 
 www.dedihc.pr.gov.brwww.dedihc.pr.gov.br

Liberdade não se compra
 Dignidade não se vende

http://www.justica.gov.br/sua-protecao/trafico-de-pessoas/
http://www.dedihc.pr.gov.br/


 DISQUE DENÚNCIADISQUE DENÚNCIA
   100 e 180 - 181100 e 180 - 181

dedihc@seju.pr.gov.brdedihc@seju.pr.gov.br
 nucleoetp@seju.pr.gov.brnucleoetp@seju.pr.gov.br
 41-3235-329141-3235-3291
 41- 3221-725241- 3221-7252

DENUNCIE !!!

mailto:nucleoetp@seju.pr.gov.br


                  MUITO OBRIGADA!!!
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